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य हे ी फेबर

क टकांचं अ भुत िव ..!



पतंगाला एक िस थ से स असतो. एक क डा आप यापे ा

दु पट वजना या भुं याची िशकार करतो. क टकां या अशा

िचि िविच आयु याब ल थम जगात कोणालाच फारसं ठाऊक

न हत.ं एका माणसानं मा या िव ाचा जगाला प रचय क न

दला.

या पु तकात तु हाला तो माणसू – य हे ी फेबर भेटेल. 

जगात या मह वा या जीवशा ांपकै तो एक होता. याचं

आयु यही तो या क टकावंर सशंोधन करत होता यां याइतकंच

अनोखं होत.ं लहानपणी ा समध या खडेेगावात रहाणारा हे ी

तासनतास क टकाचंं िनरी ण करायचा. या क टकावंर पणूपणे

वगे या त  ह्नें याला सशंोधन करायचं होत.ं मलेे या क टकावंर

कंटाळवा या प दतीत सशंोधन कर यापे ा िजवतं क टकाचंं

िनरी ण करणं याला जा त यो य वाटत होतं. असं सशंोधन

क न या या हातात जी मािहती आली ती िवल ण होती.  ु

भासणा  य्ा क टकाचंं जग चांगलचं रह यमय होतं. यात िच ार

ना मयताही होती.

या पु तकात श द आिण रेखाटनं या दोन गो मधून जगाचा

क टकाकंडे पहा याचा दिृ कोनच बदलनू टाकणा  य्ा माणसाचं

आयु य तुम यासमोर यईेल.



ा स या दि णलेा एक सोनरी उ हात चमकणारं गाव होत.ं 

इतर गावासंारखचं ितथे क ब ा कुकडू कू अशी हाळी ाय या, 

चचमध या घटंा वाजाय या आिण आप याला काय करायचंय ते

यकेाला मािहती होतं – फ एका माणसू सोडून..!

गावा या एका बाजलूा उंच भत आिण गद झाडी यात

लपललें एक गलुाबी रंगाचं घर होत.ं या घरात एक हातारा

माणसू रहायचा. याचे डोळे काळेभोर होत.े तो एक काळी फे ट

हटॅ घालायचा आिण ा याबंरोबर तासनतास बोलायचा. तो

जादूग्ार आहे का वडेा आहे यावर लोकाचंे एकमेकातं मतभेदजादूग्ार आहे का वडेा आहे यावर लोकाचंे एकमेकातं मतभेद

होत.े





भर दपुारी तळप या उ हात तो बीट स हे क टक ख ा कसा खोदतात ते याहाळायचा.

का याकु रा ी तो झाडीत कोळी जाळं कसं िवणतात ते पहायचा.

लहान मलुांना तो मलेलेे सरडे आिण पाली आणून ायला ो साहन ायचा. मग यांना

बागेत ठेवून लू बॉटल या क ांना आक षत करायचा.





या या घरात तर यापे ा जा त िच िविच गो ी आहते अशा

गावात अफवा हो या. घरात वचवांना पज  य्ात ठेवलं होत,ं घरा या

िखड या सदवै उघ ा अस यानं मनैा सहज आतबाहरे उडताना

दसाय या. समु ात सापडणारे अनके जीव जंतू ितथे े टस् भरभ न

दसायच.े

तो माणसू जेवताना सरुवटंाचंा िखमा खायचा असहंी एक जण

सांगायचा. जसजसे दवस जात होते तसतसं या या रह यपणूसांगायचा. जसजसे दवस जात होते तसतसं या या रह यपणू

ि म वाची याती सगळीकडे पसरत होती.





मग तो माणसू खपू हातारा झा यावर पानगळी या

दवसात या या घरासमोर अचानक खपू सा  य्ा

मोटारगा ा यऊेन थाबं या.

या का या, उंची गा ांचा ताफा तर ितथे पोचलाच

होता. पण यातनू अनके मा यवर बाहरे पडल.े यां यापकै

एक च ा सचे रा पती होत.े

गावकरी एकमेकामं ये कुजबजुत या पा याकंडे पहात

होत.े रा पती आिण क टक अशा दोघांशी बोलणारा आपला

रह यमय शजेारी कोण आहे ते यांना समजतच न हत.ं





याचं नाव होतं य हे ी फेबर

सशंोधन करताना माणसं िनरिनराळे माग

अवलंबतात.

िम. फेबर यांनी समुारे १०० वषापवू या

पहाडाजवळ आपलं काम सु केलं होत.ं



लहानपणी हे ी शेतावर या एक जुनाट कौला घरात

रहायचा. अनके मलैावंर ितथे दसुरं घर न हत.ं भोवताल या

दलदलीतरी डुकरं, यायी, खडकाळ जिमनीत कसबेसे यणेारे

बटाटे आिण खरुट झडुपं यापलीकडे ितथे काहीच न हत.ं 

सं याकाळनंतर अधंार झा यावर भणाणणारं वारं आिण

को हकुेई ऐकत हे ी झोपी जायचा.



इतरासंाठी ते दगडध ड,े दलदल, गायीगरंु आिण

शणेानं भरललें ठकाण होत.ं पावसाची उदास

रप रप ितथे चालू असायची. मा इतरानंा कठीण

वाटत असले या ितथ या आयु यात हे ीला मा

अनके आ य दसायची.

िहर ागार पानावर तु तु चालणारा िनळा

कडा पा न हे ीचे डोळेच िव फारायच.े

ितथली भछू ं क बडी या अं ासंारखी सफेत, तुकतुक त आिण

मलुायम असायची. 

हे ी ितथे दगडात लपले या

गोगलगायी शोधायचा..



  

सगळीकडे िहरे कवा सो यासारखी जमललेी धूळ

दगडां या आड लपललेी असायची.

  

अनके वषानंतर हे ीला या सग याचंी खरी नावं कळली. या नावाचंा तो

अ रश: जपचक रायचा, होि लया बीटल, अमािनटा म मु. अमॅोनाईट फॉिसल, 

फ टक आिण मायका ले स..!

आ ा मा या सव अनािमक चम का रक गो ी हो या.



हे ी सात वषाचा झा यावर याचंं कुटंुब शहरात थाियक झाल.ं ितथे हे ी शाळेत जायला

लागला. अथात ितथहेी याला रोज काहीतरी अ भतु गो दसायचीच. जे हा या या विडलानंी

त यात या बदकानंा खायला घालायला पाठवलं ते हा हे ी पणू िभजूनच परत आला. याचे

िखसे तलावात या खिज यानं ओसंडून वहात होते.

वगात जे हा इतर मलुं लॅ टन भाषेचा सराव करायची ते हा टेबला या फटीत लपवले या

क टकाबंरोबर खळेायचा. या या डे कवर सगळीकडे अशा अजबगजब गो ी िवखरु या हो या.

हे सगळं हे ी आप यापरुतंच ठेवायचा. कदािचत दसु  य्ा कोणाला सागंायला जावं तर यांना

समजलहंी नसतं हणा..! याचे िश क िवचारायचे – ीक भाषा आिण गिणत या िवषयातले

आ वासनू समोर उभे असताना फुलांची िचरफाड क न तलुा काय िमळणार?





हे ीचे वडील नोकरी शोधायला अनके शहरामं ये फरल.े पण यांना चागंली

नोकरीच िमळेना.

हे ी सोळा वषाचा झा यावर यानं नोकरी करायचा िवचार केला. यानं मग

रे वते गगमनॅचं काम केल.ं बाजारात लबं िवकली. फाके पड यावर अनके दवस तो

र यावर या बागेतली ा ं खाऊन िजवतं रािहला.र यावर या बागेतली ा ं खाऊन िजवतं रािहला.

हे ी िजथे नजर टाकेल ितथे छोटे छोटे कडे मकोडे याला आप याकडे ओढून घेत. 

भोवताल या िचखलानं भरले या जिमनीत असं य कारचे कडे होते - चमकदार

बीट स, गणुगणुणारे भुगं,े भयानक गांधीलमा या इ.





अखरेीस हे ीला एका शाळेत िश काची नोकरी

िमळाली. या काळो या वगात क दट हवा होती. 

यामुळे हे ी अनकेदा आप या िव ा याना बाहरे

मोक या हवते घऊेन जायचा. ितथे मलुं नाकतो ांचा

गुं गुं असा आवाज आिण मातीत पोळं बनवणा  य्ा

मधमाशां या पो यातला मध काढून पीत असत.



लवकर एक मह वाची गो हे ी या ल ात आली. िश काची नोकरी सु झा यावर याला

आप या लाड या क टकांचा अ यास करायला वळेच िमळत न हता. मग काही वष खास काही

घडलंच नाही. मग याचं शाळेत याच मरेी या त ण िशि केवर मे बसलं आिण या दोघांनी

ल ही केल.ं पण याचंी पिहली दोन मलुं ज म यावर मरण पावली. याचं हे ीला खपू द:ुख झाल.ं 

ते द:ुख िवसर यासाठी तो परत एकदा क टकां या दिुनयते म गलु झाला.





या दर यान यानं वत:चं कॉलेज िश ण पणू क न पदवी िमळवली. या वष या िहवा यात यानं

एक लखे वाचला. तो वाचून क टकाबं लचं याचं मे परत जागतृ झाल.ं

तो लखे एक गांधीलमाशीब ल होता. जी आप या न दु पट आकारा या बीटलची िशकार क शकत

होती. गाधंीलमाशी आप या घर ात अं ांबरोबर एक बीटल आणून सोडायची. का? तर िपलं ज माला

आ यावर यानंा खायला बीटलचा आहार तयार असायचा.

खरं तर तो बीटल मलेलेा असायचा. पण घर ात तो ताजाच रहायचा. मृ यू झा यावरही तो बीटल

ताजातवाना राहील असं काय तं या गांधीलमाशीकडे होत?ं

याआधी हे ीनं क टकावंर अनके पु तकं वाचली होती. पण ब तके सगळी पु तकं कंटाळवानी होती. 

पण या लखेानं हे ीची क टकावंर िलहायची इ छा जागृत झाली. आप या लखेणीनं क टकाचंी रह यं

जगासमोर आणायला तो उ सकु होता.





मग या खास सस रस नावा या बीटल या तो शोधात िनघाला. यानं यासाठी

अनके घरटी धुंडाळून शेकडो बीट स जमवल.े या बीट सचा अ यास करायला ते

घरात आणून ठेवल.े तासनतास गवतात उ कडवा बसनू तो बीट स या हालचाल चा

अ यास करायचा. खपू िवचार चतन मनन क न याला सस रसचं रह य कळल.ं

य ात गांधीलमाशी या बीटलला मा न टाकत न हती. तर एका िविश जागी

डखं मा न याला परॅॅलाईज करत होती. मग बीटल बशेु द हायचा. या अव थते या

बीटलला गांधीलमाशीची मलुं फ त करायची.

हे ी या या शोधानं क टकावंर सशंोधन करणा  य्ा शा ां या जगात एकच

खळबळ माजली. अथात हा शोध लावणा  य्ा सशंोधकाब ल ती खळबळ होती का

सशंोधनाब ल होती ते कोणालाच ठाऊक न हत.ं

हे ी जे काय िशकला होता ते ान दसु  य्ांना ायला खपू

उ सकु होता. हे ी मलुानंा जे काय िशकवत होता यानंउ सकु होता. हे ी मलुानंा जे काय िशकवत होता यानं

िश णािधकारी नाराज झाल.े र िपपासू मुं या? झडुुपांची

उ कट मेकहाणी? हे ी पा मात काही बदल घडवू पहात

होता. पण याआधीच याला नोकरी गमवावी लागली.



आप या ि य क टकाचंा िनरोप घेत यािशवाय तो या जगाचा िनरोप

कसा काय घणेार होता? मग यानं आप या मलुाला बोलावनू आप या

पो यात थडंी या दवसामंुळे शांतपणे झोपले या मधमाशांचं ठकाण

सांिगतल.ं मलुगा ितकडून मधमाशा घेऊन आ या. या यानं विडलां या

िबछा यावर ठेव या.

हे ी या मधमाशांना हात लावणार इत यात या हालचाल करायला

लाग या. खोलीत या उबदार वातावरणानं याचंी हालचाल सु झाली होती. 

हे ीची पढुची काही वष वाईटच गेली. 

एके वष कडा याची थडंी पडली आिण हे ीला

यमूोिनया झाला. िबछा यावर थडंीनं काकडत असताना

आपण आता या आजारातून वाचणार नाही असा भयानक

िवचार या या मनात आला. 

लाग या. खोलीत या उबदार वातावरणानं याचंी हालचाल सु झाली होती. 

यांनी आधी आपले पखं फडफडवल,े मग पाय सरळ केल,े िमशा हलव या. 

काही वळेातच या िखडक वर िभरिभरायला लाग या. 

हे पा न हे ी पण ताजातवाना झाला. आप या आयु याला काहीतरी अथ

आहे असं याला वाटायला लागल.ं या अबोल क टकाचंं रह यमय आयु य

जगासमोर आणायला यांना एका िजिनयसची गरज होती. 





यानतंर क यके आठवडे हे ी अथकपणे क टकाबं ल िलिहत होता. 

एखा ा किवतसेारखे याला उ फूतपणे श द सचुत. यानं पीकॉक मॉथ या

पतंगाब लही िलिहलं होय.ं या पतगंाला एक िस थ से स असतो. हे ी

बदामा या फां ांव न या पतंगाचंे कोश (ककून) आणायचा. यके कोश

एका काचे या बरणीत ठेवनू यातून पतगं बाहरे यायची वाट पहायचा.



जर पतगं मादी असले तर एक मजदेार गो ल ात यायची. रा ी या वळेी मादी या गधंानं

आक षत होऊन अनके मलैावं न नर पतंग या काचे या बरणीत या मादी पतगंांकडे यायच.े

यानं ोसेशनरी केटरिपलसब लही िलिहलं होत.ं हे केटरिपलस एकमेकानंा िचकटून एक जथा

तयार करायच.े शवेट या केटरिपलरची शपेटी सवात पिह या केटरिपलर या त डाला िचकटललेी

असायची. ते रा ं दवस सरळ रेषते बास करायच.े हा जथा हे ीला फुलझाडां या कंुडी या वर या

घे  य्ावर सापडला होता. तो जथा या घे   य्ावर गोल गोल फरत रहायचा.



हे ीनं ए पसुा – डे हल कन या भयावह

क टकाब लही िलिहलं होत.ं या क टकाचे पजंे एकदम

टोकदार होत.े डो यावर यो ासारखं िशर ाण होत.ं  

मजा हणजे आप या जवेणाबाबत तो नाजकु क टक

फार िच क सक होता.



तसचं हे ीनं िसिसफस या गुबगुबीत – डंग बीटलब लही िलिहल.ं या

बीटलची जोडी आदश मानली जात.े

ही जोडी आप या मलुाचंं पोट भर यासाठी शणेाचा एक गोळा नर

पाठीमागनू आिण मादी पढूुन असा जोर लावत घर ापयत ढकलत

ढकलत यायची. 

हे ीनं अशा इतर डझनभर क टकाबं ल िलिहलं होत.ं यके

क ाची वगेळी सरुस कथा होती. वष पढुे जात रािहली आिण

सं याशासार या त थ अशा या लखेकाची क त दरूवर पसरत गेली.



यातून हे ीनं गरजपेरुती सपं ी गोळा केली. मग यानं उराशी

बाळगललें व पणू केल.ं यानं गावाकडे वृ ां या दाटीत आिण मो ा

भत आड लपललें एक गलुावी रंगाचं घर पािहल.ं या घरात हे ीनं

क टकासंाठी वग िनमाण केला.

हे ी जसजसं काम करायला लागला तसे ऋतू बदलत होत.े पण

यके ऋतमू ये नवनवीन आ य दसायची. पण इतर माणसानंाही या

गो ी तशाच आ यजनक वाटत हो या का?

वया या न वदा ा वष हे ीनं वत:ला एक िवचारला. आप या

आयु याकडे मागे वळून पािहलं तर याला ते खडकाळ जिमनीवर उगवले या

मोहक फुलासंारखं वाटल.ं आप या पु तकामंुळे एका वाचका या मनात जरी

क टकाबं ल मे िनमाण झालं तरी आयु य सफल झा यासारखं याला वाटलं

असत.ंअसत.ं





मग एक दवस ा समध या सव मखु वृ प ांम ये एक बातमी छापनू आली. 

ा स या सवात महान सशंोधकाचा स मान कर यासाठी इतर सारे शा गोळा झाल.े 

महान शा कोण आहे यावर सग याचंं एकमत होत.ं. य हे ी फेवर..! क टकां या या

कवीला नोबले पा रतोिषक जाहीर झाल.ं मग सिमतीनं िवचारलं तो माणसू आहे तरी कुठे? 

यानंतर से रगनन या शतेक  य्ांनी आप या आयु यात थमच शेतं सोडून मोटारगा ांचा

ताफा पािहला.



या दवशी ा स या रा ा य ां या गा ांचा ताफा, गावात या सडकावं न

धावला. 

आपापलं काम करणारे गावकरी एक एक क न गलुाबी रंगा या घराकडे

धावल.े



ते सगळे ितथे अगदी वेळेवर पोचले होत.े या वडेसर, जादगूाराची

सगळे पा णे आदरानं सरबराई करताना यांना दसल.े



आपण माणूस असलो कवा जनावर - आप या यकेात काहीतरी िविश गणु असतोच.

एखा ा मलुाला सगंीतात रस असतो, एखा ाला गिणतात गती असत.े

क टकां या बाबतीत पण हचे स य आह.े

एखादी मधमाशी पानं कुरतडते तर एखादी मातीचं म त घर बनवत.े

माणसात या या िविश गणुाला आपण जीिनयस हणतो. 

इंसान  म िवशषे गणु को हम ितभा (जीिनयस) कहत ेह.

क टकां या बाबतीत ते िनसगद (इ ट ट) हणतो. 

इ ट ट ही क टकाचंी ितभा असत.े.!

- ॉं हे ी फेबर



ऐितहािसक संदभ :

१८०० या सु वातीला य हे ी कािसिमर

फेबर या बालपणी झडुपाचंा आिण ा याचंा अ यास

शा योगशाळेत कवा दरूवर या एखा ा ातंात

जाऊन करायच.े एंटेमॉलॉजी हणजे क टकाचंा

अ यास मूठभर िवशषे च करायच.े सवसाधारण

लोकानंा मधमाशा, भुगंे असे क टक मािहती होत.े पण

एटेंमॉलॉजी या ब तके पु तकामं ये या क टकां या

बाबतीत मािहती अभावानं असायची. या पु तकातं

क ाचंं वणन आिण मोजमापं कंटाळवा या प दतीत

ीक, लॅ टन भाषते असायची. या पु तकामं ये काही

वळेा सुदंर क ाचंी िच हंी असायची. पण ते

मतृाव थतेले मोहक कडे दरूवर या दशेात असायच.े

जनावरांमध या िवशषेत: क टकामंध या हाड-
वायड हा कार उजडेात आणला. क टकामं ये
असले या हाड वाय रग मळेुच आपण याचंी
वैिश ं आिण गुणधम समजनू घऊे शकतो.
जसं गांधीलमाशी बीटलला डखं मा न बेशु द करते
आिण वाळवी जिमनीवर मो ा इमारती बाधंत.े
नतंर फेबरचे सगळे शोध योगशाळेत िस द झाले
नाहीत. पण फेबरनं घालनू दले या वाटेव न
चालणारे याला बारकाईनं सशंोधन करणारा
आदश शा मानतात. िस द जीवशा चा स
डा वन हा फेबरची शसंा करायचा. याला फेबर
एक असामा य िन र क वाटत होता.

फेबरनं केललें काम यापे ा खपूच वगेळं होत.ं तो आप या

आसपा

सशंोधक या ना यानं फेबरनं खपू मह वपूण गो ी सा य
के या. पण इतर संशोधकांपे ा तो एका बाबतीत खपू

आसपा

फेबरचं काम खपूच वेगळं होत.ं तो आप या आसपास या
बागांम य,े र यावंर, ा स या गावामं ये सापडणा  य्ा
क ाचंा अ यास करायचा. दसुरं हणज,े याला मलेे या
क ाऐंवजी िजवतं क ां या आयु याचा अ यास करायचा

होता.
क ां या नसै गक जीवनच ाचा अ यास करताना फेबरनं

अनके अ भतु शोध लावल.े कडे एकमकेातं सवंाद
साध यासाठी फेरोमोन या रसायनाचा उपयोग करतात हे
यानं थम शोधनू काढल.ं हायपर मटॅेमॉफिसस या अव थचेा

शोध यानचं थम लावला. या अव थनेसुार बी लाय कवा
ि ल टर बीट स हे कडे वाढताना वेगवगे या अव थांमधनू
जातात.

के या. पण इतर संशोधकांपे ा तो एका बाबतीत खपू
वेगळा ठरला. ती गो हणजे – आपलं ान दसु  य्ाला
दे याची याची चृ ी. केवळ इतर संशोधकाबंरोबरच न हे
तर जगात या तमाम लोकासंमोर यानं आप या शोधानंा
खिजना खलुा केला. फेबरचं झडुपां या आिण क टकां या
आयु या या यके गो ीवर केललें सशंोधन आ यकारक
होतं यामळेु सशंोधकानंी ते लहान मुलं आिण मिहला
यां यापयत पोचवायला मनाई केली. पण िनसगात या सव
गो कडे सव बाजूनंी पहायला हवं असं फेबरचं मत होत.ं
यात याचे कुटंुिबय सामील होत.े फेबर या चढ याउतर या
काळात या या घर यानंी याला पूण पा ठबा दला. कडे
गोळा कर यात, बागचेी साफसफाई कर यात आिण
क टकानंा खायला घाल यात या या कुटंुिबयानंी याला
कायम मदत केली.



फेबरनं दोनशपेे ा जा त शोधिनबंध िलिहल.े यापकै काही टे कल होते. काही किवता हो या.
आप या आयु या या शवेट या काळात फेबर िजथे पोचला होता ते इतर शा ांना व वत
वाटत होतं. सािह याचं नोबेल िमळाललेा ब धा तो पिहला सशंोधक होता. अनकेजण फेबर या
एटंमॉलॉिजकल ममेरीज या क टकां या यादीला लािसक मानतात. हे १० खंडातले थं आहते.
यात क टक आिण िनसग याब ल सहजसो या आिण सरेुख भाषते िनबधं आहते. फेबरचे हे खडं

आिण इतर पु तकं आपण भोवताल या जगाकडे धयै आिण मेा या नजरेतून पहायला हवं असं
आवाहन करतात. असं केलं तरच िचमकु या क ांचं आ यकारक िव आप यासमोर येईल.
आजही फेबरब ल मािहती असणारे खपू कमी लोक आहते. फेबर रहात होता या ा सम यचे
फ लोकि य आह.े याचं लहानपणीचं घर आता एक सं हालय आह.े याचबरोबर ितथे एक
क टकाचंा पाक आिण िम ोपोिलस ही िश णसं थादखेील आह.े फेबरचं गलुाबी रंगाचं घरही
आता एक सं हालय आहे आिण से रगनन या या या बागेत सामा य लोकही मु पणे सचंार क
शकतात. फेबरनंतर गे या २०० वषात जग झपा ानं बदलत चाललं आह.े फेबरचे अनके ि य
क टक, ाणी आिण झडुपं यां या जाती न हो या या मागावर आहते. यामुळे आज फेबरनं
दले या सदंशेाला जा त मह व आह.े



टाईमलाईन

1823 य  हे ी फेबरचा ा समध या सट लेआॉस म य ेज म..
1826 मलावल या गावात फेबरला आजीआजोबांबरोबर रहायला पाठवल.ं 
1828 ा सम ये पिहला रा ीय रे वमेाग
1830 सट लेआॉसम य ेपरत येऊन शालेय िश णाला सु वात
1832 फेबरचं कुटंुब रोडेज या शहरात थाियक झाल.ं विडलांनी कॉफ  हाऊस थाटल ं
1838 सॅ यएुल मासनं टेिल ाफचा पिहला सावजिनक डेमो दला.
1839 फेबरनं शाळा सोडून काम करायला सु वात केली
1842 फेबरनं िश क बन यासाठी पा  ठ न कारपने ासम ये िश काची नोकरी धरली
1844 मरेी िससरीन िव लाड या िशि केसोबत फेबरन ंल  केल.ं
1848 ा स रा य ांती होऊन ितस  ्या लईुस राजाची स ा उलथनू नपेोिलयन स वेर 

आला 
1849 फेबरला कॉ सका बटेावर भौितकशा ा या िश काची नोकरी िमळाली 
1853 कॉ सकातली नोकरी सपंवनू अिव ॉनमध या शाळेत िशकवायला फेबरनं सु वात

केली
1855 सस रस बीटल आिण िशकार कर याची ितची प दत यावर पिहला शोधिनबधं 1855 सस रस बीटल आिण िशकार कर याची ितची प दत यावर पिहला शोधिनबधं 

कािशत झाला.
1859 चा स डा वनचं “ओ रिजन आॉफ ि पिशज” कािशत झाल.ं
1865 अमे रकेतल ंयादवी यु द संपल.ं
1866 अिव ॉन नॅचरल िह ी युिझमय आिण सं याकाळी लोकानंा िशकवणं
1870 फेबर या लोकि यतवेर वादगं. फेबर आॉरज िसटीत रहायला गेला.  
1876 अले झाडंर हॅमॅ बेलनं टेिलफोनचा शोध लावला.
1877 यु स या फेबर या मुलाचा १६ ा वष  ददुवी अतं
1878 फेबरला यूमोिनया होऊन तो मरता मरता वाचला.
1879 से रगनन या ठकाणी फेबर रहायला गेला. ितथ ेहरमास नावाचं घर घऊेन लेखन 

सु  केलं. 
1889 पॅ रसम ये आयफेल टॉवस बांधला. 
1903 राईट बंधूनंी पिहलं िवमान उडवल.ं
1912 फेबरला सािह यातल ंनोबेल िमळा याची घोषणा
1913 रेमडं पॉ र या ा स या रा पत नी हरमासला यऊेन फेबरला नोबेल दल.ं
1914 पिह या महायु दाची सु वात
1915 वया या ९२ ा वष  फेबरच ंिनधन



लखेकाचं मनोगत

हे पु तक िलिह यापूव मी आवड हणनू िनसगिव ानाचा अ यास करत होतो.
मला क टकांम ये िवशषे रस होता. मी शाळेत जीवशा िशकलो होतो आिण
अनके वष पयावरणावर िशकवलं होत.ं तरीही मला य हे ी फेबरब ल
काहीच मािहती न हत.ं मफ फेबरब ल जाणनू यायचे य ही कदािचत केले
नसत.े पण मला एक दवस मा या बागेत एक िविच गो दसली. एक
का या रंगाची गाधंीलमाशी एक मोठा केटरिपलर फुलां या ताट ाकडे वा न
नेत होती. ती कुठे चालली असेल? तो केटरिपलर मलेलेा होता का? हे जाणनू
यायची मला बळ इ छा झाली. पण मी खूप िबझी होतो. मग

गाधंीलमाशीला मी ितथचे सोडल.ं मग या िविच गो ीचं कारण इंटरनटेवर
शोधल.ं
काही तासामं ये मला िवल ण मािहती कळली. फेबर या माणसानं इंटरनेट या
आधी दीडशे वषापूव या सग या ाचंी उ रं शोधली होती. या याकडे
फ दोन डोळे आिण सवसाधारण उपकरणं होती. ती उपकरणं कोणीहीफ दोन डोळे आिण सवसाधारण उपकरणं होती. ती उपकरणं कोणीही
आप या हातानं बनवू शकला असतात. मला यामुळे रेणा िमळाली आिण मी
च ावलोही. एक गरीब शतेावर काम करणारा मलुगा, पैसे नसताना, गत
उपकरणं नसताना आिण कोणताच विशला नसताना जगातला मह वाचा
संशोधक कसा बनला? मला या महान संशोधकाब ल आधीच का कळलं नाही?
मा या डो यात या िवचारांची च ं फरायला लागली. या ां या उ रांचा
शोध घे यासाठी हे पु तक मी िलिहल.ं फेबरचा वारसा िजवंत ठेवायला हे
छोटेखानी पु तक मदत करेल अशी मला आशा आह.े या पु तकातनू फेबर
जगात या यके माणसापयत पोचावा ही माझी तळमळ आह.े






